
Kansen door de Zorgplicht 
Hoe financiële dienstverleners de zorgplicht 

voor zich kunnen laten werken



De meningen over deze wetswijziging zijn verdeeld. Goede zaak, zeggen 

consumentenorganisaties. Wat voegt het toe?, vraagt de Raad van State. De 

bijzondere zorgplicht betekent vanuit de wet bezien vooral dat consumenten tegen 

zichzelf moeten worden beschermd. Vanuit financieel dienstverleners bezien, komt 

het voldoen aan de zorgplicht neer op het centraal stellen van de klant in al hun 

producten en dienstverlening.   

Een plicht als uitgangspunt in de bedrijfsvoering draagt meestal niet bij aan de 

ondernemersgeest van bedrijven. De zorgplicht lijkt daardoor eerder een last 

dan een lust, en een rem op innovatie. Toch is de klant centraal als strategisch 

uitgangspunt binnen de financiële markt al flink ingeburgerd. Een groot aantal 

banken, verzekeraars en accountants hebben de belangrijkste doelstelling van de 

zorgplicht dan ook al in hun bedrijfsstrategie verwerkt. Maar het blijft worstelen. 

De klant écht centraal stellen is namelijk makkelijker gezegd dan gedaan. Deze 

whitepaper laat zien hoe financiële dienstverleners het centraal stellen van de 

klant, met de zorgplicht als uitgangspunt, verder kunnen optimaliseren. Bovendien 

wordt toegelicht waar extra kansen voor verbetering liggen. Zo wordt de zorgplicht 

een kans. 

Kansen door de zorgplicht.
Op 15 mei 2013 kondigde de Minister van Financiën aan dat 

er een algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners 

in de wet zou worden vastgelegd. Doel: vastleggen dat 

financiële dienstverleners te allen tijde in het belang van de 

klant handelen. Ook wordt het mogelijk voor de Autoriteit 

Financiële Markten (AFM) om eerder in te grijpen bij 

misstanden. 

Creëer een centraal 
klantbeeld
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1. De plichten van de 
zorgplicht

Risicomanagement vormt een belangrijk aspect van deze doelstellingen. Niet 

alleen vanwege het structurele toezicht op de sector, maar uiteraard ook 

vanwege bedrijfseconomische redenen. Deregulering, afgeleide financiële 

instrumenten en een intensieve toepassing van ICT hebben ervoor gezorgd dat 

de financiële markt veel transparanter is geworden, aldus Prof. Dr. Hans Leenaars 

van de Universiteit van Amsterdam. Zorgplicht gaat dan ook veel verder dan 

risicomanagement en transparantie alleen. Een gegeven dat de afgelopen jaren 

langzaamaan de markt is binnengedrongen en waar, al dan niet ingegeven door 

wetgeving, steeds actiever mee wordt omgegaan in de verschillende takken in 

de markt.

De eisen die de Wft stelt aan financieel dienstverleners zijn voor alle spelers in 

de financiële markt in principe gelijk. Ze omvatten deskundigheid, het naleven 

van de zorgplicht en adviesregels, de verplichting om informatie bij de klant in te 

winnen, en de aansluiting bij een erkende geschillencommissie. Daartegenover 

mag van klanten worden verwacht dat zij zich zo goed als mogelijk verdiepen in 

een financieel product zodat zij een afgewogen beslissing kunnen nemen over de 

eventuele aanschaf daarvan.

Zorgplicht banken, accountants en 
verzekeraars

Banken

Om klanten hierbij te helpen hebben banken grote slagen gemaakt. Zij hebben 

de afgelopen jaren hun productaanbod verkleind en vereenvoudigd. Ook de 

informatieverstrekking over de producten is aanzienlijk verbeterd. Verder steken 

banken, in samenwerking met het ministerie van Financiën, veel energie in 

het platform Wijzer in Geldzaken om de financiële kennis en vaardigheden van 

de consument te vergroten en op peil te houden. Het Klantbelang Centraal 

Dashboard 2012 van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toonde in april 

2013 aan dat de tien grote banken en verzekeraars in Nederland het belang van 

de klant weliswaar meer centraal stellen, maar dat het in de praktijk nog te 

vrijblijvend is. Als reactie op het AFM-dashboard gaf de Nederlandse Vereniging 

van Banken (NVB) een update van de behaalde resultaten op het gebied van het
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Banken, verzekeraars en accountants zijn verplicht om goed 

voor hun klanten te zorgen. De hiervoor geldende regels zijn 

vastgelegd in de Wet Financieel Toezicht (Wft). Het doel van 

deze wet is het inzichtelijk, marktgericht en doelgericht maken 

van de financiële markten en producten. 



centraalstellen van het klantbelang. Hieruit bleek dat banken in Nederland al 

grote stappen hebben gezet op het gebied van het vergaren van feedback 

van klanten. Banken letten erop dat alle klantinformatie en productinformatie 

duidelijker en transparanter wordt. Het volledige productaanbod wordt bovendien 

periodiek geëvalueerd en getoetst. De nieuwe provisiewet zorgt ervoor dat 

banken meer gericht zijn op een lange termijnrelatie met de klant. En tenslotte 

is er ook hard gewerkt aan de competenties van bankmedewerkers en wordt het 

uitgangspunt van ‘de klant centraal’ opgenomen in functieprofielen.

Accountants

Ook accountants kennen hun verantwoordelijkheden waar het de 

zorgplicht betreft. Naast de zorgplicht op grond van de Wet Toezicht 

Accountantsorganisaties (Wta) bestaat er binnen de accountancy niet alleen een 

zorgplicht tegenover de klant, maar ook tegenover het maatschappelijk verkeer 

(waaronder polishouders), investeerders en geldschieters, werknemers van het 

kantoor, en zelfs vrienden aan wie een accountant fiscaal advies geeft. Deze 

veelvormigheid die de zorgplicht voor accountancy kenmerkt, maakt de uitvoering 

ervan lastig meetbaar. De zorgplicht hangt steeds af van de omstandigheden 

en wordt weer anders ingekleurd wanneer de accountant klanten adviseert 

over fiscale of pensioenkwesties. Accountant, het vakblad van de sector, trekt 

gemakshalve de volgende conclusie: “Kantoren en accountants die zorgvuldig hun 

werk doen, zich bewust zijn van het belang dat aan hun werk wordt gehecht en 

die de verschillende belangen goed in het oog houden, voldoen bijna altijd aan 

hun zorgplicht.”

Verzekeraars

Waar de aanpak van banken zich kenmerkt door gedegenheid en accountants 

nog zoekende zijn naar meetbaarheid, lijkt er binnen de verzekeringswereld meer 

ophef te zijn rondom de zorgplicht. Hoogleraren Tjong Tjin Tai en Van den Berg, 

verbonden aan de Tilburg University, verklaren het door de veranderde rol van 

de verzekeraar. Die rol was traditioneel simpelweg het garanderen van een vaste 

som geld aan de verzekeringsnemer. Hoe de verzekeraar tot dit bedrag kwam 

was van ondergeschikt belang. Tegenwoordig geven verzekeraars volledige 

openheid van zaken waar het de route die de inleg bewandelt betreft, maar 

wordt het risico wel teruggelegd bij de verzekerde. Het verschil tussen complexe 

en niet-complexe producten is hier van cruciaal belang voor de zorgplicht. Met de 

toename van het aantal complexe, van onzekere factoren afhankelijke producten 

hebben verzekeraars de zorgplicht naar zich toegehaald. En met de structuur 

van de Wft is de zorgplicht daarmee voor verzekeraars vervolgens ook voor de 

traditionele producten gaan gelden. 

De resultaten binnen de verzekeringsbranche komen tot uiting in het Keurmerk 

Klantgericht verzekeren. De Stichting Toetsing Verzekeraars toetst verzekeraars 

met het Keurmerk op zeventien keurmerknormen en doet dat een jaar na de 

toekenning en daarna minimaal om het jaar. Met het Keurmerk Klantgericht 

Verzekeren maken verzekeraars zichtbaar dat zij een hoge kwaliteit van 

dienstverlening bieden en zich houden aan hun beloftes. Vrij recent trok de 

Stichting nog een keurmerk bij een verzekeraar in.
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2. De Dilemma’s van 
de zorgplicht

zeven dilemma’s

Het eerste dilemma van banken is het centraal stellen van de klant versus 

winstgevendheid. Het verkopen van zoveel mogelijk financiële producten kan 

in strijd zijn met het belang van de klant. Verhoef adviseert dan ook om te 

kijken naar de Customer Lifetime Value (CLV). Hierbij wordt het resultaat van 

een financiële instelling gemeten op basis van de gerealiseerde waarde bij 

alle individuele klanten. Anders gezegd: bij een CLV-benadering staat de netto 

gemaakte winstgevendheid van de gehele klantrelatie over zijn lifetime centraal, 

waarmee de winstgevendheid over een langere periode wordt bepaald.

De tweede vraag is of het centraal stellen van de klant niet strijdig is met goed 

risicomanagement. Integendeel, stelt Verhoef. Vanuit het perspectief van de 

bank zou het juist kunnen leiden tot een lager risicoprofiel van de bank. Loyale 

klanten en een stabieler klantenbestand leiden immers tot een lagere variantie in 

klantgedrag en minder onzekerheid. Een lager risicoprofiel leidt vervolgens weer 

tot een betere bankstatus, wat het aantrekken van geld makkelijker maakt.

Dilemma drie betreft de aard van financiële producten die de organisatie 

rondom het centraal stellen van de klant lastiger maken. Ook hier voorziet 

Verhoef eigenlijk geen problemen. Hij pleit voor een organisatiestructuur die 

een soort van mengvorm is, waarbij productgerichtheid en klantgerichtheid 

worden gecombineerd. Een klantmanagement-laag over de verschillende 

productkolommen moet er voor zorgen dat de mogelijk verkoopgerichte 

benadering in de productkolom niet wordt omgezet in agressieve 

marketingactiviteiten.

Klanttevredenheid wordt vaak als een misleidende maatstaf gezien in 

de bankensector, ontdekte Verhoef, omdat banken vaak uitgaan van de 

klanttevredenheid bij het verkoopmoment. Contactmomenten gedurende de

Nog te vaak wordt gedacht dat 

klantgericht werken kosten met 

zich meebrengt. Met een goede 

strategie wegen die kosten 

niet op tegen de winst van de 

Customer Lifetime Value

Misverstand
De AFM constateert dat de grote banken en verzekeraars 

gestaag vooruitgang boeken, maar ook dat zij worstelen met 

de uitdagingen die daarbij horen. Prof. Dr. Peter Verhoef van 

de Rijksuniversiteit Groningen schetste de zeven belangrijkste 

uitdagingen of dilemma’s waar banken mee worstelen als het 

gaat om de zorgplicht. Deze dilemma’s kunnen in de meeste 

gevallen ook vertaald worden naar de praktijk van verzekeraars 

of accountants. 
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looptijd van het product zijn minstens zo belangrijk stelt Verhoef. Hij stelt zelfs 

dat banken ook moeten gaan meten of de klant zich echt centraal gesteld voelt.

Het vijfde dilemma is de vraag of het centraal stellen van de klant niet tot teveel 

betutteling leidt. Wanneer banken zich paternalistisch gaan opstellen zal dat 

zeker het geval zijn. Banken moeten juist een partnership en gelijkwaardige 

relatie met klanten aangaan, met voldoende interactie.

Zesde dilemma is de concurrentie met prijsvechters. Dit dilemma doet Verhoef af 

met de opmerking dat vaak wordt gedacht dat klantgericht werken kosten met 

zich meebrengt. Deze kosten wegen volgens Verhoef niet op tegen de kosten die 

prijsvechters moeten maken om switchende klanten binnen te halen.

Tenslotte is er nog het dilemma van de klant die meerdere servicekanalen van 

een bank eist, maar in de praktijk niet van al die kanalen gebruikmaakt. Verhoef 

adviseert banken een meer uitgekiende multi-channel strategie te ontwikkelen, 

die niet alleen per kanaal meet wat de resultaten zijn, maar tevens de kosten 

en baten goed in kaart brengt, waardoor weloverwogen keuzes kunnen worden 

gemaakt en gecommuniceerd.
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3. Een centraal klantbeeld

Het werken volgens de zorgplicht en het belang van het centraal stellen van de 

klant, vraagt daarom om volledige commitment van financiële dienstverleners.  

Wanneer de zorgplicht alleen tot uiting komt in het directe contact met de klant 

is er sprake van onvoldoende borging en rendement.

Managementadviseur Roger Peverelli tilt het nog een stapje verder:  “Je moet 

je als bank of verzekeraar echt gaan onderscheiden. Echte customer-centric 

organisaties onderscheiden zich van de concurrentie.” Differentiatie van klant 

en klantprofiel is daarbij cruciaal, stelt hij. Het verschil in persoonlijkheid van 

klanten, in de relatie die zij met hun bank of verzekeraar nastreven of de wijze 

waarop ze aangesproken willen worden, maakt namelijk of ze voor Bank A of 

Bank B kiezen. Ook vanuit marktperspectief is differentiatie noodzakelijk. Verschil 

in aanbod ten opzichte van de concurrentie stimuleert continue verbetering en 

vernieuwing. Peverelli vindt dan ook dat rekening houden met alles wat de klant 

belangrijk vindt tot een basisvoorwaarde verworden is. Hij adviseert financieel 

dienstverleners dan ook om het begrip ‘de klant centraal’ zo specifiek in te vullen 

dat er sprake is van duurzaam onderscheid. 

Compleet klantbeeld

Ongeacht de dienstverlening aan een particulier of ondernemer, startpunt van 

differentiatie is het verkrijgen van een centraal klantbeeld. Het centraal stellen 

van de klant vereist een geïntegreerd beeld gebaseerd op klantdata uit alle 

lagen van de organisatie, ongeacht formaat, bronsysteem, structuur of volume. 

De volgende vijf aspecten zijn van belang bij een gedegen en compleet centraal 

klantbeeld:

Uit de genoemde (zorg)plichten en de door Verhoef geschetste 

dilemma’s blijkt al dat het centraal stellen van de klant verder 

gaat dan het verhogen van de klanttevredenheid en het sec 

voldoen aan de wetmatige zorgplicht. Zorgplicht is eigenlijk 

voortdurend aanwezig en het is dynamisch. Het hangt immers 

samen met het afstemmen van de dienstverlening op de 

veranderende omstandigheden van klanten.

Je moet je als bank of verzekeraar echt gaan 
onderscheiden. Echte customer-centric organisaties 
onderscheiden zich van de concurrentie.

Datakwaliteit

Een goed ontwerp

Integratie

Dataverrijking

Analyse

5 stappen naar een 
compleet klantbeeld
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1. Datakwaliteit

   Uit onderzoek van Peter Berger, Manager Financial Services Industry bij 

   Proviti, blijkt dat de datakwaliteit van financiële instellingen veelal nog 

   ondermaats is. Behalve de gevolgen voor risk en compliance heeft de kwaliteit 

   van data ook invloed op het inzicht dat deze financiële instellingen in hun 

   klanten hebben. Want als data onvolledig, verkeerd of niet inzichtelijk is, hoe 

   kunnen banken of verzekeraars hun beslissingen dan baseren op de behoeften 

   van hun klant? Door te investeren in de kwaliteit van data, krijgen financieel 

   dienstverleners een beter beeld van wat er speelt en kunnen zij hier beter op 

   inspelen qua dienstverlening en interactiemomenten. 

2. Een goed ontwerp

   Welke gegevens worden er vastgelegd? Wat is voor de dienstverlening van de 

   organisatie belangrijk om te weten? Hoe wordt data ingevoerd en hoe wordt    

   die data onderhouden? Deze stap gaat niet alleen om de data zelf, maar ook  

   over hoe er organisatiebreed met de data wordt omgegaan, om in de toekomst 

   data-issues te voorkomen. Kijk bij een goed ontwerp van het centraal 

   klantbeeld dan ook niet alleen naar de data zelf, maar ook naar middelen, 

   mensen en processen.

3. Integratie

   Het is de kunst om je klant over alle organisatielagen en afdelingen heen te 

   kunnen herkennen. Systemen voor Customer Relationship Management (CRM) 

   helpen organisaties al jaren om de verschillende relaties die klanten met één 

   organisatie te hebben te bundelen en daarmee het contact te verbeteren. Jan 

   Hendrik Fleury, commissielid DDMA Klantdata & Dialoog formuleert aanvullend 

   drie vragen die organisaties zich bij de integratie van klantdata moeten stellen: 

          • Staan de verschillende bronnen van klantgegevens centraal in een  

   master file?

 • Zijn er beslisregels ontworpen om een ACCU (Actueel, Correct,   

   Consistent, Uniek) database te creëren?

 • Wordt er gebruik gemaakt van referentiedata om de data te valideren  

    en te schonen?

4. Dataverrijking

   Een andere manier om de kwaliteit van data te verbeteren is via 

   dataverrijking. Het komt neer op het aanvullen van bestaande data met 

   nieuwe, waardetoevoegende gegevens die het databestand als 

   geheel verrijken. Van het valideren van adressen tot het verstrekken van 

   kredietinformatie, achterhalen voertuiggegevens of vastgoedinformatie, het zijn 

   allemaal zaken die zorgen voor dataverrijking. Het verrijken van data biedt 

   extra mogelijkheden voor analyse, waardoor het kan zorgen voor extra inzicht. 

5. Analyse

   Met behulp van data-analyse wordt naast de dataverrijking extra waarde 

   toegevoegd aan de data. Door data te analyseren ontstaat de mogelijkheid om 

   op zaken in te zoomen of ze juist van een andere kant te bekijken. En dat kan 

   tot nieuwe inzichten en scenario’s leiden of tot voorspellingen. 
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In vergelijking met andere branches staan financieel dienstverleners er niet per 

definitie slecht voor als het gaat om het inrichten en uitrollen van een centraal 

klantbeeld. Uit het jaarlijkse marketingtrendonderzoek van Berenschot komt naar 

voren dat financiële dienstverleners vrij hoog scoren op het centraal stellen van 

de klant in vergelijking met andere branches. De verwachting is dat de branche 

daarbij steeds meer gebruik zal gaan maken van social media om de relatie 

met de klant zo sterk mogelijk te maken. En daar ligt direct de uitdaging voor 

financiële dienstverleners als het gaat om een centraal klantbeeld: hoe zorg 

je ervoor dat het klantbeeld compleet blijft en niet wordt ingehaald door de 

tijd? De volgende stap in het managen van een compleet centraal klantbeeld is 

contactmanagement.

ABN AMRO Hypotheken Groep is één van de grootste 

Nederlandse hypotheekaanbieders en 100% dochter van 

ABN AMRO Bank. Het is de organisatie achter de labels 

ABN AMRO, Florius (voorheen Bouwfonds Hypotheken) en 

MoneYou en beheert Private- en Whitelabels, zoals onder 

andere Direktbank en MNF Bank.

ABN AMRO Hypotheken Groep heeft in samenwerking met CRM Partners een CRM 

Systeem geïmplementeerd waarin data uit de verschillende systemen die binnen 

de Groep gebruikt werden, zijn samengevoegd in één CRM-oplossing. Zo is er een 

totaal klantbeeld ontstaan met daarin onder andere alle contacten die een klant, 

eventueel van de verschillende merken, met ABN AMRO heeft gehad. 

Het Klantcontactcentrum (KCC) gebruikt het CRM-systeem om bij te houden met wie 

ze contact hebben gehad, wat de vraag, opmerking of klacht is en wat de status 

van de afhandeling is. Medewerkers kunnen zo bij elk contact direct zien of er in 

het verleden al eerder contact is geweest en hoe dit toen is afgehandeld. Nieuw bij 

ABN AMRO Hypotheken Groep is dat er bij het openen van de klantinformatie ook 

een pop-up scherm opent met een vervolgvraag waarmee de klant verder geholpen 

kan worden. Dit kan bijvoorbeeld servicemededeling of een productsuggestie zijn.

Uit de praktijk
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4. Contactmanagement

Vaak is dit onderdeel van Customer Relationship Management (CRM). Een CRM-

systeem vormt het hart van een klantgerichte organisatie en architectuur en de 

spin in het web van klantgegevens. Een goed en optimaal in gebruik genomen 

CRM-systeem vormt dan ook de ideale basis voor de creatie van een compleet 

en centraal klantbeeld en voor het vastleggen van kennis over klanten.

Het vastleggen van kennis over klanten is echter makkelijker gezegd dan 

gedaan. De wereld is in de voorbije jaren structureel veranderd. Er wordt 

steeds vaker gesproken over ‘de Nieuwe Klant’ – de klant die zich via allerlei 

communicatiekanalen uit, maar die steeds moeilijker te grijpen is. Er is sprake 

van afnemende loyaliteit van klanten versus enorme hoeveelheid keuzes  die 

toegankelijk zijn geworden door het internet. Hoe ga je hier als organisatie mee 

om? En hoe stel je een centraal klantbeeld samen van deze ‘Nieuwe Klant’?

Professor Steven van Belleghem, schrijver van de boeken ‘The Conversation 

Manager’ en ‘The Conversation Company’, stelt dat je ervoor moet zorgen 

dat je klant ‘connected ‘wordt met jouw organisatie en vice versa. Een totale 

klantfocus betekent dat al je processen zodanig zijn ingericht dat ze altijd 

rekening houden met de wensen en behoeften van de klant. Het vereist aan 

de ene kant een compleet beeld van wie die klant is, en aan de andere kant 

– zo stelt Van Belleghem – vereist het directe betrokkenheid bij die klant en 

zijn (latente) probleem.  En directe betrokkenheid vraagt om direct contact met 

de klant. Steven van Belleghem spreekt in dat geval van conversaties met de 

klant. Hiermee bouw je een reputatie en een relatie op. Die combinatie zorgt 

ervoor dat klanten ‘connected’ worden met jouw organisatie. Social media bieden 

volop mogelijkheden voor direct contact en conversaties met de klant, maar 

conversaties kunnen ook via traditionele communicatiekanalen plaatsvinden en er 

kan zelfs sprake zijn van eenzijdige communicatie. 

De klant centraal stellen, houdt in dat  de gehele organisatie 

als centraal doel heeft om waarde richting klanten te realiseren 

en dat dit op een gecoördineerde manier binnen de organisatie 

gebeurt. Hiervoor zal de organisatie sterk de nadruk moeten 

leggen op het  vergaren van kennis over klanten en de 

verspreiding van deze kennis binnen de organisatie.

Het is belangrijk écht ‘connected’ te zijn met je klant. 
Die totale klantfocus vraagt wel om processen die altijd 
vanuit het oogpunt van de klant ingericht zijn.

Compleet klantbeeld

 

Meer mogelijkheden voor 

cross- en upselling

 

Verbeterde relatie met je 

klant

Hogere klanttevredenheid

voordelen van     
contactmanagement
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Vastleggen van conversaties

Contactmanagement gaat over het vastleggen van alle conversaties die je 

als bedrijf hebt met je klant ten behoeve van het verbeteren van de relatie 

met die klant. Contactmanagement draagt concreet bij aan het realiseren van 

een compleet centraal klantbeeld. En het geeft een concreet overzicht van de 

door Verhoef geadviseerde lifetime van de klant (CLV). Alle contactmomenten 

met de klant worden immers gestructureerd vastgelegd. Dat betekent dat er 

organisatiebreed een duidelijk beeld ontstaat over wat er wanneer met de 

klant is gecommuniceerd, wat de klant heeft geantwoord en wat de status is 

van verschillende gesprekken. Hierdoor ontstaat een completer beeld van de 

voorkeuren en behoeften van een klant, waardoor differentiatie van klant en 

klantprofiel verder is geoptimaliseerd.

Financiële dienstverleners doen er goed aan om bij de aanpak rondom een 

centraal klantbeeld en CRM rekening te houden met contactmanagement en de 

automatisering ervan. Het vastleggen van conversaties draagt direct bij aan 

toekomstige conversaties met de klant. Voor banken of verzekeraars biedt het 

duidelijke informatie over de klant tijdens adviesgesprekken, het verbetert de 

mogelijkheden voor cross- en upselling bij klantcontactmomenten en het draagt 

daarmee bij aan een betere relatie met de klant en hogere klanttevredenheid.

REAAL Verzekeringen hoort, net zoals SNS Bank, bij SNS 

REAAL, een toonaangevende Nederlandse financiële 

dienstverlener. REAAL Verzekeringen streeft steeds naar 

productleiderschap door innovatieve producten en een 

uitstekende administratieve afhandeling. 

In de afgelopen jaren heeft REAAL Verzekeringen in samenwerking met CRM 

Partners al haar data gemigreerd van verschillende systemen naar één CRM 

Systeem en gekoppeld aan een data warehouse. De medewerkers van REAAL 

kunnen dankzij deze CRM oplossing alle informatie die zij nodig hebben binnen één 

systeem opzoeken, waardoor ze de klant beter en sneller van dienst kunnen zijn. 

Binnen REAAL Verzekeren wordt het CRM systeem onder andere gebruikt door de 

REAAL klantenservice (RKS). In het systeem wordt exact bijgehouden wie contact 

heeft opgenomen, wat de vraag, opmerking of klacht is en wat de status van 

de afhandeling is. Zo heeft REAAL Klantenservice altijd inzicht in de status van 

een vraag en heeft het altijd inzicht in het totale klantbeeld. Bovendien beschikt 

het systeem over uitgebreide rapportage tooling om nog beter inzicht te krijgen 

in zowel de klant als het serviceniveau. Er is in eerste instantie een oplossing 

gecreëerd voor telefonie en e-mail maar hierbij is een framework gerealiseerd dat 

eenvoudig kan worden uitgebreid met andere communicatiekanalen. 

Uit de praktijk
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5. Persoonlijke relaties 
maken het verschil

Hoe? Door je in de doelgroep te verdiepen, door het gesprek met klanten aan te 

gaan, en door te begrijpen wat hen bezig houdt en voor welke keuzes ze staan. 

Daarmee laat je als organisatie zien dat je klanten echt kent en dat je iets wilt 

toevoegen dat waardevol voor ze is.

Customer Relationship Management en Contactmanagement kunnen een 

aanzienlijke bijdrage leveren aan het optimaliseren van die persoonlijke relatie met 

de klant. De klant verwacht immers niet dat iedereen binnen de organisatie alles 

van hem weet en onthoudt. Hij wil wel graag het idee hebben dat hij gehoord 

wordt en weten dat er bijvoorbeeld daadwerkelijk iets aan zijn klacht wordt 

gedaan. Echter, zonder CRM geen centraal klantbeeld en zonder centraal klantbeeld 

geen inzicht in wat klanten nu echt willen en wat hen bezighoudt.

Zorgkans

Wft of niet, zorgplicht biedt voldoende kansen voor een verbeterde relatie met 

klanten, zoveel is duidelijk. Maar zoals ook al eerder is gesteld, de zorgplicht 

is dynamisch. Het vraag om inzicht in de continu veranderende markt en 

omstandigheden van klanten. Het automatiseren van dit proces biedt organisaties 

de juiste handvatten om daar mee om te gaan. Met een centraal klantbeeld 

leggen financiële dienstverleners een goede basis voor de toekomst. Het is het 

uitgangspunt voor: Toekomstige (meer persoonlijke) communicatie; op maat 

gemaakte producten en dienstverlening en onderscheid ten opzichte van de 

concurrentie. 

Zoals gezegd; persoonlijke relaties met klanten maken het verschil. Het kunnen 

aangaan van persoonlijke relaties zal bepalend zijn voor de toekomst van een 

financiële dienstverlener. Ze zorgen voor verbondenheid en betrokkenheid en zijn 

een voedingsbodem voor loyaliteit, de levensadem. 

Persoonlijk vinden wij bij CRM Partners dat de financiële sector die zorgkans niet 

kan laten liggen.

Organisaties – in welke branche dan ook – zijn in de regel 

succesvoller wanneer de relatie met hun doelgroep persoonlijk 

is. De kunst is om de werkelijke behoeften van de doelgroep 

te begrijpen en in te vullen, zonder dat die nu precies op een 

presenteerblaadje worden aangeboden.

Sharing is caring
heeft deze whitepaper je 

geinspireerd? Laat het ons weten! 

We horen graag wat je ervan vindt.
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Meer informatie over deze branche 

vind je op onze website

https://twitter.com/crmpartnersnl
https://www.facebook.com/CRMPartners
http://www.linkedin.com/company/crm-partners
http://www.crmpartners.nl/insights/financelab


6. Over CRM Partners

Met consultancy, technische ondersteuning en training worden bedrijven geholpen 

bij een volledige integratie van CRM in hun bedrijfsprocessen. De focus van CRM 

Partners ligt op drie markten: Finance, Members  en Agri Business.   Organisaties 

in deze branches krijgen via unieke labs toegang tot een breed scala aan 

diensten, oplossingen en kennis. Financiële instellingen zoals ABN AMRO, REAAL 

Verzekeringen, DELA, De Goudse verzekeringen, KAS bank, GGN, ASR Nederland 

kozen al voor CRM Partners. 

CRM Partners is Microsoft Certified Gold CRM Partner en lid van de President’s Club 

en de Inner Circle van Microsoft Dynamics. In 2013 ontving CRM Partners de titels 

CRM partner of the year finalist en Country partner of the year finalist en nam het 

bedrijf de Partner of Western Europe Award in ontvangst.

Meer informatie over CRM Partners? Bezoek de website www.crmpartners.nl of 

volg CRM Partners op Facebook | LinkedIn | Twitter.

Copyright © CRM Partners, 2013. Alle rechten voorbehouden. 

De informatie in deze whitepaper is met zorg samengesteld. Toch kan CRM Partners geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen 
van onvolledigheid of onjuistheid van het materiaal in deze whitepaper.

CRM Partners is handelsmerken of geregistreerde handelsmerk van CRM Partners Group BV. Andere hier gebruikte bedrijfsnamen, 
productennamen en bedrijfslogo’s zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

‘Serving true customer needs’ – dat is wat CRM Partners 

mogelijk maakt. Persoonlijk contact met de doelgroep is daarbij 

de leidraad voor succes. CRM Partners is in Nederland marktleider 

op het gebied van customer relationship management en 

implementaties van het Microsoft Dynamics CRM platform. 
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